AIRSITE

SALAS DE COMPRESSORES MODULARES

ISO 50001
GESTAO DE ENERGIA

FURNAS
A mudança da linha de produção de
comandos automotivos da Valeo exigia
um fornecedor qualificado, que assumisse
a responsabilidade integral pelo sistema
de ar comprimido.
Entre as empresas pré-qualificadas, a
Metalplan despontou como a mais
completa, fornecendo os compressores,
secadores, filtros, reservatório, sistema de
tratamento de condensado, tubulação em
alumínio e também a sala dos
compressores modular, o AirSite. Isso
dispensou a Valeo de executar qualquer
tipo de obra civil nas novas instalações,
que já estavam prontas.

Votorantim

SERVENG

CAMARGO
CORRÊA

oas

WHITE
MARTINS
EDIÇÕES

Roche

PETROBRAS
BRASIL FOODS

AIRSITE
SALAS DE COMPRESSORES MODULARES

EXCLUSIVO

AIRSITE:
100% INOVAÇÃO
EXCLUSIVIDADE METALPLAN

PROJETO E EXECUÇÃO DE SALAS
DE COMPRESSORES PRÉ-FABRICADAS
SISTEMA MODULAR
A sala dos compressores é parte essencial de um sistema eficiente de ar comprimido.
Uma sala inadequada compromete seriamente o rendimento dos equipamentos, por
mais modernos e eficientes que sejam, desperdiçando parte significativa do
investimento realizado.
Atendendo as exigências de qualidade do ar comprimido, eficiência energética e
adequação ambiental, estabelecidas pelas normas ISO 8573, ISO 50001 e ISO
14000, a Metalplan desenvolveu, com exclusividade e inovação, o AirSite, uma sala de
compressores totalmente modular e pré-fabricada, facilitando a instalação e
proporcionando o máximo desempenho do sistema.
Você disponibiliza a área; a Metalplan fornece sua tranquilidade.

VANTAGENS DO AIRSITE
• Excelente arrefecimento: aumenta a eficiência energética
dos compressores e secadores.
• Grade de isolamento: proporciona segurança e proteção aos
usuários e equipamentos.
• Módulos padronizados: flexibilidade máxima para futuras
expansões ou mudança de local.
• Limpeza e praticidade: apenas o contra-piso é executado em
alvenaria.
• Conveniência: montagem ultra-rápida na obra.
• Testeira com identificação: estética superior.
• Facilidade de acesso e movimentação dos compressores,
através da remoção das grades.
• Environmental friendly (ambientalmente correto):
-menor volume de materiais utilizados durante a obra.
-canaletas e caixas de contenção de óleo evitam a
contaminação do solo.

AIRCARE

GRANDE
ESTOQUE
DE PEÇAS

96% DOS CLIENTES
PLENAMENTE SATISFEITOS
A integridade de uma empresa pode ser
facilmente avaliada pela qualidade e prontidão
da sua Assistência Técnica.

Esse nível de êxito é função de uma estratégia
elaborada há 30 anos, que permitiu estruturar
um grupo com mais de 70 oﬁcinas autorizadas
e 200 técnicos credenciados em todo o Brasil,
apoiados por um exclusivo convênio com o
SENAI para a formação de mecânicos, fazendo
do Pós-Venda da Metalplan o mais elogiado
do mercado, reconhecido pela competência e
seriedade de seus proﬁssionais.

EFICIÊNCIA MÁXIMA
NO PÓS-VENDA

TÉCNICOS
ESPECIALIZADOS

Serviço Autorizado Metalplan

70

OFICINAS

CREDENCIADAS

Em nossa Pesquisa Anual, auditada pela
ISO 9001, atingimos 96% de satisfação,
considerando todas as notas acima de 7 (sete).

CONVÊNIO SENAI-METALPLAN

FORMAÇÃO DE MECÂNICOS

Fachada típica

55 11 4448-6900

PRIMEIRO FABRICANTE
DE COMPRESSORES DO
MUNDO CERTIFICADO

COMPRESSORES
Serviço Autorizado Metalplan
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LUBRIFICATED
OIL FREE

MÓDULO

Líder absoluta em compressores de parafuso até 25 hp no país,
a Metalplan é o primeiro fabricante* do mundo e a primeira
empresa brasileira 100% certificada ISO 50001 – Gestão de
Energia, demonstrando seu total compromisso com a eficiência
energética, base para o desenvolvimento sustentável das
nações e para a competitividade das empresas.
Fundada em 1986, possui área fabril de 5 mil m², onde
desenvolve equipamentos com alto índice de nacionalização e
verticalização, exportando para mais de 25 países.

OIL FREE

CHILLERS

*no segmento de ar comprimido, gases e refrigeração industrial

A METALPLAN É A PRIMEIRA
EM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

PARAFUSO

